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BRAZILA LIGO ESPERANTISTA
(Liga Esperantista Brasileira)

l

(Reconhecida de Utilidade Publica por 
Decreto n, 4356, de 26 de Outubro de 

1921)
4

Unuiĝo Kreas Forton

ESTATUTO

nas quaes tomarão parte os membros da direc
toria, os socios isolados e os delegados dos gru
pos filiados.

2 1* — Os membros da directoria e os socios isolados 
têm direito a um voto cada um.

§2° — Os delegados de grupo filiado têm direito 
a tantos votos quantas vezes a contribuição 
total do grupo contiver a quota annual de 
um socio isolado. Esses votos poderão ser 
accumulados por um delegado ou repartidos por 
dois ou mais.

Art. 6o — A «Brazila Ligo Esperantista» será diri
gida por uma directoria composta de um pre 
sidente, um vice-presidente, um secretario geral, 
dois secretários e um thesoureiro.

§ unico — A directoria será eleita durante os Con
gressos Brasileiros de Esperanto, ou em assem- 
bléa geral se houver um intervallo superior a 
dois annos entre dois Congressos.

A «Brazila Ligo Esperantista» consiste de:

Art. Io —- A BRAZILA LIGO ESPERANTISTA 
(B. L. E.), fundada em 21 de Julho de 1907, 
com séde na cidade do Rio de Janeiro, tem por 
fim :

a) Dirigir a propaganda gerai do Esperanto no 
Brasi! ;

b) Fazer propaganda do Brasil no estrangeiro por 
meio do Esperanto ;

c) Çolligar e auxiliar os grupos esperantistas ;
d) Organizar regulamentos para exames de Es

peranto e dar os respectivos diplomas ;
e) Promover a creação de cursos superiores e por 

correspondencia ;
f) Representar a opinião dos esperantistas brasi» 

leiros que lhe forem filiados :
g) Superintender a organização de congressos 

brasileiros de Esperanto ;
h) Editar o BRAZILA ESPERANTISTO. 

Art. 2o
a) Socios fundadores ;
b) Socios isolados ;
c) Socios bemfeitores ;
d) Socios honorarios ;
e) Grupos filiados (sociedades, associações, clubs, 

etc.)
- São socios fundadores todos os que se acha
vam quites em 13 de Dezembro de 1913.
- São socios isolados todos os que pagam uma 
contribuição annual de 5$000.
- E’ socio bemfeitor toda a pessoa que fizer 
á B, L. E. uma doação de, pelo menos, 
200&000.
- E’ socio honorario toda a pessoa que prestar 
grandes serviços á B. L. E. Este titulo será 
dado por um congresso brasileiro de Esperanto .

5 — São grupos filiados todos os que, acceitando 
este regulamento, pagam uma quota annual de, 
pelo menos, 15&000, correspondente a seis so
cios, a razão de 2$5OO cada um,

— Os pagamentos são feitos adiantadamente.
3° — A «Brazila Ligo Esperantista» não inter
vém nas questões que dizem respeito á vida 
interna dos grupos filiados, que podem livre
mente agir, segundo os seus estatutos .

Art. 4o — Os socios têm direito a :
a) Receber gratuitamente o «Brazila Esperan

tisto», orgam official da B’ L. E.
b) Gosar de abatimento nos livros ou outras pu

blicações feitas pela B. L. E.
Io — Os grupos filiados podem, gratuitamente, 

publicar no orgam official informações sobre o 
movimento esperantista local.

Art. 5o — A «Brazila Ligo Esperantista» reunir-se-á 
em sessões ordinárias de seis em seis mezes,
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ESTRARO de B. L. E.
Honora prez — D-ro Everardo Backheuser. 
Prezidanto — Ing. A. Couto Fernandez. 
Vicprezidanto — D-ro Venancio da Silva.
(generala sek — Ing. H. Motta Mendes.
7* se/ç — S-ro Odilio Pinto.
2* sek — F-ino Yrany Baggi de Araujo.
Kasisto — S-ro E. Felix Tribouillet.

GRUPOJ ALPINTAJ AL «B. L. E.»

1. BRAZILA KLUBO «ESPERANTO». (1906) Si
dejo • Praça 15 de Novembro, ioi, Rio de Janeiro.

2. ESPERANTO - KLUBO DE AR ACAJU’.(1907), 
Sidejo. Aracaju, Sergipe.

3. VIRINA KLUBO. (1912) Sidejo : Rua Genera. 
Severiano. 770, Rio de Janeiro,

4. GRUPO ESPERANTISTA «COUTO FERNAN
DES». (1914). Sidejo: Rua Collares Moreira, 116' 
S. Luiz. Maranhão.

5. NOVA SAMIDEANARO (VMj.Rua Tristão Gon
çalves, 246. Fortaleza. Ceará.

6. ESPERANTISTA RONDETO «verda STE
LO» (1919). São Bonifacio. Correio de Thereso- 
folis. S, Catharina.

7. VERDA STELARO. (1920). Rua Paysandu, 78I. 
Pelotas. Rio Grande Sul.

8. ESPERANTISTA GRUPO «ENERGIO».(1921). 
Instituto Historico e Geographica, Belém, Pata'.

9 LABORISTA ESPER ANTIS FA GRUPO. (1921). 
Camerino, 16. Rio de Janeiro,

10. ESPERANTA SOCIETO DE BAHIA (1922) Cal
çada do Bom fim, 122, S. Salvador. Bahia.

11. GRUPO ESPERANTISTA DE S. PAULO 
(1922) Assembléa,?6. S. Paulo. S. Paulo,

Tarifo por anoncoj
1 Paĝo........................ 40 Fr. francaj. 24S900

112 * •••••••« • . • 25 » » 15$000
1|4 > 13 » » 8$000
ll8 > ............................. 8 » • 5$000
lt16 » .................. .. 9 5 » > 3$000

Rabatoj : 2 enpresoj 5 ®(0, 3
6 enpresoj 20 %.

Procento al la anonckokktantc j

enpresoj

10 v

10 °l.
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Esperanto en la Lernejoj
La ĉefurbkonsilantoj s-roj Felisdoro Gaia 

kaj Edgard Teixeira prezentis leĝan projekton 
per kiu estos rigardata, kiel unu el la meritkon- 
diĉoj por la rangaltigo ĉe la publika instruis
taro de Rio de Janeiro, la instruado, almenaŭ 
dum unu lernjaro, de la lingvo Esperanto.

La Justeca kaj la Instruada komitatoj apro
bis unuanime la favorajn raportojn al ili pre
zentitaj de s-roj Victor Bastos kaj Zoroastro 
Cunha.

La projekto jam estas aprobita en unua 
diskutado.

LA KONKO KAJ LA VIRGULINO

de GONÇALVES DIAS

Malgranda konko vagadis, 
Naĝinte tie, sur mar’ ; 
Apud ston’ kie sidadis 
Virgulino en pensar’...
A

Gi demandis : — Ho fraŭlino, 
Kion nun pripensas vi ?
— Kaj vi mem, fraŭlin’ ekdiras, 
Kion faras tie ĉi ?

0 Esperanto nas Escolas

Os Intendentes Municipaes do Rio de Ja
neiro *rs. Felisdoro Gaia e Edgar Teixeira 
apresentaram á consideração do Conselho Mu
nicipal o seguinte projecto:

«Para o effeito de promoção no quadro 
dos professores publicos municipaes será con
siderada uma das condições de merecimento o 
ensino da lingua Esperanto, • ministrado nos 
termos do decreto n. 2083, de 11 de janeiro 
de 1919f pdo menos durante um anno lectivo.

No concurso para admissão á Escola Nor
mal, do Districto Federal, terão preferenda os 
candidatos que, em egualdade de condições, 
apresentarem attestado de exame de Esperanto, 
prestado perante o Brazila Klubo «Esperan
to* sob a fiscalisação de autoridade escolar 
designada pelo director da Instrucção Publica 
Municipal.»

-As commissões de Justiça e de Instrucção 
approvaram unanimemente os pareceres apre
sentados pelos intendentes Victor Bastos e Zo
roastra Cunha.

O projecto já foi approvado em primeira 
discussão.

Tiel respondas konketo : 
— Kreita, mi, ĉe 1’ akvar’, 
Min kunportas la ondetoj 
Kaj mi surnaĝas en mar’...«I

— Ho ! Pro simila motivo, 
Rediras la virgulin’,
Ankaŭ mi vagas en vivo, 
Laŭhazarde sen destin’ ;

• * F 4 • ' At

Vin kunportas la ondetoj’,
Kaj min, malĝojo de 1’ kor’ ; 
Vi kuŝas sur akvo inara,
Kaj mi, sur vera dolor’ ;

Tre simila nia sorto, 
Sed malsimila la eei’ ;
Por vi, la viv’, al mi, morto ;
Por vi la ter’ ; al mi ĉiel’...

II
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Esperantigis
y. B. Mello e Souza
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RAZiLA esperantisto

KONFESO
A

(l erca akrostiko en albumo)

Mia devo estas diri 
Indan veron, tamen tini’ 
Apud vi eĉ laŭte spiri 
Metas min al ruza rim’ : 
Antaŭ vi mi buŝon baras 
Sen parolo, sen esper’ 
Vin evitas mi, eraras.... 
Inter grandliteroj staras 
Nur por vi silenta ver’.
f ' • ■ * - " ' ‘ * lit • . i,. ' M. Soloviev

(El «Esperanto Triumfonta»)

MALBENO 
l 1AH OHMM

(Al Dro Pinto Pessôa)

reiris 
la suno 

du,1malju- 
malfortigitaj de lajaroj kaj de la doloro

Meze de mallarĝa vojeto, kiam ili 
hejmen, pasiginte la tutan tagon j 
petante almozon por si kaj la siaj 
nuloj 
hazarde renkontas unu la duan. Ili sin inter- 
rigardas, kaj ilia interrigardo esprimas silen
tan sed tre elokventan reciprokan demandon :

— Kiu estas vi ?
La pli maljuna, duonfermitajn okulojn, 

apoginte la kunmetitajn kaj malgrasegajn ma
nojn sur tuberplena bastono, klinas flanken la

• •

— Mi estis iam feliĉa... tre feliĉa... 
Nura filo de riĉaj gepatroj, mi tute ne enviis 
la feliĉecon de iu ajn. Miaj gepatroj estis tre 
riĉaj ; ili posedis sklavojn, luksajn veturilojn, 
terojn, sakojn da oro, kaj sur ĉio, ili estis ri
ĉaj kaj tre feliĉaj, ĉar ili vivis kun Dio.

— Ĉiunokte, antaŭ ol enlitiĝi, mi surge
nue ĉe la pordo, rigardante la ĉielon, ripetis 
la preĝojn, kiujn ili diris mezvoĉe.

— La vintrajn noktojn ! ha ! kiom mi me
moras kaj saŭdadas !.. . dum ekstere la pluvo 
bruis kaj la vento blovis, mi dormis sur la sama 
lito kun miaj gepatroj, varmigita de iliaj ki
soj... Unu nokton mi eĉ ploris, ĉar mi ne po
vis duigi por esti samtempe inter la brakoj de 
mia patro kaj tiuj de mia patrino...

— Ĉiam tre feliĉa tni estis, ĝis kiam mi 
Tiam unu tagon, < sidanta 

« Vi jam
estis dekkvinjara. T:
apud mi, mia patro diris al mi
estas fraŭlo, pro tio mi devas zprgi pri vi. La 
proksiman jaron vi devaseniri seminarion por 
fari ekleziajn studojn. Jen la deziro de viaj 
gepatroj, kiuj de longe preparis vian koron 
dor Dio. >

• .t- * U "* Paliĝinte, mi ekstaris, apenaŭ li silen
tis. Kun granda peno mi sukcesis ekparoli —

'\ « Paĉjo de mia koro ne malfeliĉigu min ; mi 
, /ne volas estis pastro... neniam !... *

’ ’*• —Sed tiutempe, tute kontraŭe altio, kio
) Anii vidas hodiaŭ, la filoj por kunvivi kun siaj 

gepatroj estis devigataj ilin obei.
— Mia patro, kiu estis tre kolerema, ape

naŭ mi finis, stariĝis kaj severe diris— « Vi 
ne havas volon ; vi estas enironta en semi
narion. »

— Kolere mi diris al li ankaŭ Estas pre
ferinde forlasi vin ol vin obei.

— Malbenante min, mia patro kriis.—«Vi«Vi 
malobeas kaj forlasas viajn gepatrojn, sed al 
Dio me petas, ke vi fariĝu la plej malfeliĉa 
el la almozuloj . »

— Forlasante la gepatran domon, mi ek
kriis : Malbenata estu la patro, kiu malbe
nas sian filon kaj al Dio mi petas ankaŭ, ke via 
malbeno falu sur vin ankaŭ.

— La tempoj pasis. Pri miaj gepatroj tni 
neniam plu sciis. De malfeliĉo en malfeliĉon 
mi falis en ĉi tiun mizeran staton. Jen kiu mi• ■

estas...
Tiam la alia maljunulo, malbone sin te

nante surpiede, tremante, aŭdinte sian propran 
historion, ekkrias :

— « Filo tnia ! mi estas via mizerinda kaj 
malinda patro ! »

Kaj la du maljunuloj per ŝanceliĝantaj 
paŝoj alproksimiĝas kaj, miksante siajn lar
mojn, sin kisas kun nedirebla doloro. Kaj 
poste Jli kune sekvis la saman vojon por kune

Cl f 
, t K}

Sebastião Albu quer qut 
Pernatpbuko—Aŭgusto 1922.

vivi feliĉaj en la mizero.
M < • •

B.

k •... v •
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XV Congresso Universal de Esperanto

Realizou-se em Niirnberg, na Allemanha, 
de 1 a8 de agosto proximo passado, o XV 
Congresso Universal de Esperanto, a que adhe- 
riram cerca de 5.000 esperantistas de 43 
paizes.

A sessão de abertura foi presidida pelo 
Sr. Frenckell, consul gerai da Finlandia eni 
Dresden, sendo por essa occasião cantado pof 
milhares de congressistas, com acompanha* 
mento de orgão, o hytnno «La Espero». .

O Sr. Ebert, Presidente da Republica 
Allemã e Presidente de Honra do Congresso, 
fez se representar pelo Sr. Schultz, secretario 
de Estado.

/Foi acclamada a mesa do Congresso,
do presidente o Sr, Dietterle, director do Iu*
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stituto Esperantista da Republica Allemã, in
stituição subvencionada pelo Governo.

Depois do discurso inaugural, proferido 
pelo presidente, [o
Schultz saudou o Congresso em brilhante dis
curso, declarando que o Governo allemão olha 
com sympathia o movimento esperantista e 
formulando votos para que o Congresso traga 
ao Esperanto novas forças com que possa pro- 
seguir no victorioso caminho encetado.

c. m Esperanto fez também uma saudação 
ao Congresso o Dr. Luppe, prefeito da cidade 
de Niirnberg,

Em seguida falaram os representantes of
ficiaes de Governos e Ministérios, a saber : da • • • 
Republica Tcheco-Slovaca, da Republica da 
Finlandia e especialmente do Ministerio da 
Instrucção. do Ministerio das Finanças
Yugo-Slavia, do Ministerio da Instrucção da 
Lithuania, dos Ministérios da Instrucção, Artes 
e Sciencias e do Commercio e Industria da 
Hollanda, dos Ministérios da Italia, do Minis
terio do Commercio e Industria da Rumania e 
do Governo da Bulgaria.

Seguiram-se as saudações dos represen
tantes dos esperantistas dos diversos paizes e 
de instituições e feiras internacionaes.

O Sr. Grot falou em nome de 11 jornaes 
e 10 associações da Lithuania.

Em diversas sessões de trabalho, realiza
das nos dias subseqnentes, foram tomadas im
portantes deliberações para intensificar a pro
paganda.

Em reunião especial tratou-se da organi
zação definitiva da Bolsa Internacional de 
Mercadorias, cuja sede será em Londres e a Se
cretaria em Bucurest.

As festas do Congresso tiveram extraor
dinária imponência.

No Theatro Municipal foi cantada a opera 
de Wagner «Mestres Cantores» e levado á 
scena, traduzido para o Esperanto, o drama 
«Natan o sabio» de Lessing.

Teve muito exito um grande concerto e 
foi depois executado pelos cegos um . outro 
concerto na Igreja de S. Catharina. f

Além de bailes populares, realizou-se um 
baile de costumes nacionaes os mais variados, 
0 que despertou a maior curiosidade.

Houve um grande banquete, de mais de 
mil talheres e foram levadas a effeito excursões 
e visitas a fabricas, lugares pittorescos etc.

Revestiu-se de toda a imponência a gran
de ovação internacional deante do monumento 
de Albrecht Duerer, celebre pintor e gravador, 
eminente representante de famosa escola artis
tica da Idade Media.

M

Foram proferidas conferencias sobre o 
sport pelo sr. Ojander,da Finlandia, e sobre a 
Australia, com projecções luminosas, pelo Sr. 
Drummond, australiano. O Sr. Boning, de 
Stutgart, falou sobre o movimento bahaista.

Além das sessões plenas houve,como é de 
praxe nesses Congressos,as reuniões de especi
alistas, entre as quaes as dos commerciantes, 
scientistas, architectos, ferro - viários, enge
nheiros, professores, juristas, trabalhadores, 
estudantes, médicos, funccionarios postaes e 
telegraphicos e também de jovens, mulheres, 
catholicos, monistas, protestantes, livre-pen- 
sadores, maçons, occultistas, vegetarianos, ba- 
haistas, philatelistas e muitos outros grupos.

Officios divinos foram celebrados pelos 
catholicos na Igreja de N. Senhora, pelos pro
testantes na Cathedral de Sebalda e pelos is- 
raelistas na synagoga da cidade.

Foi muito solemne a sessão de encerramen
to effectuada no dia 8.

O Governo da Bulgaria e o da Austria 
fizeram convites especiaes para que o proximo 
Congresso, o XVI, se realize,respectivamente, 
em Sofia e em Vienna. Os convites foram ac- 
ceitos, ficando a cargo da K. K. K. (Commis
são Permanente dos CougresscsJ a escolha do 
local mais conveniente.

Antes do Congresso Universal, de 29 de 
julho a 2 de agosto,reuniu-se na mesma cidade 
de Nürnberg, o 8o Congresso Catholico de Es
peranto. ’

BRAZILIO KAJ ĈILIO
/ í • *

Okaze de la Centjarfesto de la Sendepen-
A • e

deco de Cilio kelkaj urbkonsilantoj de Rio de 
Janeiro vizitis tiun ĉi landon, tre amatan de la 
braziloj.

Uzante la okazon la estraroj de Brazila 
Ligo Esper autista kaj de Brazila Klubo ^Espe
ranto»^ en la nomo de la brazila Esperantista- t 1 "Í r. • a • i • . ■. J . • »

ro, sendis al Cilia Junularo Esperantista salutan 
leteron, kies portanto estis la konsilanto s-ro 
Edgard Teixeira.

La 23an de Septembro, tagmeze, la bra
zilaj konsilantoj, akompanataj de la ĉilia 
konsilanto s-ro Nicasio Retamales, vizitis la 
sidejon de tiu societo, kie ili estas entuziasme 
akceptitaj. Post la kutimaj salutoj paroladis 
s-ro E. Teixeira,kiu transdonis al s-ro Arman
do Castillo, prezidanto de tiu societo, la sa
lutan leteron al li komisiitan. Per ĝentilaj 
vortoj dankis s-ro Castillo, interpretante la 
sentojn de la ĉiliaj esperantistoj.

Tujposte estas kantita de f-inoj Lidia 
Garcia, Lucilia kaj Uberlinda Lopez kaj s-ro

*
1
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Roberto Prieto la Nacian Himnon, laŭ espe
ranta traduko de s-ro Jacinto Fonolla. F-ino 
Lidia Garcia bonege deklamis la poezion «Mia 
lando» kaj prof. Alberto Neira majstre ludis 
violonon.

Dum la lunĉo paroladis s-ro Retamales, 
aliaj konsilantoj kaj la juna esperantisto s-ro 
Archimedes Medina.

Bonega impresiitaj pro la ĝentileco de la 
ĉiliaj esperantistaj foriris la brazilaj konsi
lantoj.

«La Nacion» detale priskribis pri tiu bela 
festo.

Lingva Komitato
Pri la lingvaj demandoj

52 voĉdonis por la formo : analog' (ne : 
analogi’).

53 voĉdonis por la formo : konjidenc' (ne : 
konfidenci’).

46 voĉdonis porla formo : nekrolog' fne : 
nekrologi’).

Pri la jam antaŭe aprobita formo: bud^et\ 
pro kopieraro la vorto ne troviĝis en la stari
gita voĉdonilo, sed tamen granda plimulto es
primis favoran opinion kontraŭ nur 3, kiuj 
preferis buĝeto, aŭ budĵeto, aŭ budjeto.

Sekve la formoj : analogi konfidenci 
krolog\ budĝeti fariĝas definitive oficialaj.

Pri la formoj Jezu' fkontraŭ Jesu’) kaj 
ark' (kontraŭ arh’) 34 ilin aprobas ; sed la pli
multo ne ŝajnas sufiĉa por fina decido ; ni do 
daŭrigos doni la 2 formojn en «Oficiala Radi
karo» (kaj plie : jesuito, apud jezuito) 
ĝenerala uzado decidos.

ne-

La

La 5 unuaj estas elektitaj por 8 jaroj 
(anst. 9). La posteno 11 (s-o Evstifejev, rusa) 
restas vakanta ĝis post la kongreso.

La 3 lastaj por 2 jaroj (anst. 3).

La Akademio konsistas nun el :

1- a Triono (rebalotota en 1928), Posteno 
13 : Lengyel, P. 15: Grosjean-Maupin, P, 
18: Corret, P. 8 : Kiihnl, P. 2 : Privat, P. 3: 
Cart.

2- a Triono (reb. en 1931) Posteno 5: 
Dietterle, P. 4: Lippmann, P. 14: Inglada, P. 
12: Millidge, P. 16: Dombrowski, P. 11 (Evs
tifejev).

3- a Triono (reb. en 1925/ P. 7: Nylén, 
P. 17: Bailey, P. 1: Isbrŭcker, P. 10: Chris
taller, P. 6: Migliorini, P. 9: Warden.

La estraro
de 1* Akademio konsistas nun el:

Prez.: Cart, Vic-prez.: Warden kaj N., 
Sekcio Gramatiko: N. Sekcio Komuna Von 
taro: Grosjean-Maupin, Sekcio Premioj kaj 
Konkursoj: Privat.

La elektoj en la estraron okazos dum la 
Nŭrnberga kongreso, aŭ, se ne eble, tre bal
daŭ post la kongreso.

Tuj poste la Direktoroj de la Sekcioj 
starigos la specialajn fakajn komisiojn, kiuj 
dependas de ili.

Intertempe la Akademio elektos laŭ § 12b 
de 1’ Regularo Akademiajn Korespondantojn.

La Prezidanto de la L. K 
Th. Cart.

•'

17.junio 1923.
Pri la elektoj en la L. Komitaton

Estas reelektitaj, kiel reprezentantoj de 
la portugala lingvo, la jenaj brazilaj lingvo- 
komitatanoj : s-roj d-ro Everardo Backheuser, 
inĝ. A. Couto Fernandes kaj Murillo Furtado.

AKADEMIO
Elektoj (junio 1923, anstataŭ 1922).

87 voĉdonantoj.

1. Dietterle, 83 voĉoj -- posteno 5
2. Lippmann, 86 > 4
3. Inglada, 65 > > 14
4. Millidge, 64 > » 12
5. Dombrowski, 63 > > 16
6. Bailey, 61 > » 17
7. Isbrŭcker, 57 • » » 1
O • Migliorini, 55 > > 6

f 1

A0 ESPERANTO NAS ESCOLAS
A

O Sétimo Congresso Brasileiro de Esperan
to, ultimamente realizado nesta Capital, ap- 
provou unanimemente a seguinte moção, apre
sentada pelo Sr. Dr. Carlos Domingues, mem
bro da Liga Pedagógica do Ensino Secundário 
e professor de Esperanto na Academia do 
Commercio do Rio de Janeiro, que a funda
mentou amplamente citando os resultados obti
dos em varios paizes co 
internacional auxiliar.

«O Sétimo Congresso Brasileiro de Es
peranto :

Considerando que tiveram a maior im* 
portancia pedagógica os factos relatados 
por occasião da Conferencia Internacional 
do Esperanto nas Escolas, convocada pel° 
Instituto Jean Jacques Rousseau (r^cole5

IIII
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das Sciences de l’Éducation) e reunida na 
Secretaria da Liga das Nações ;

considerando que ficaram perfeitamente 
demonstradas as experiencias referidas 
por professores de 28 paizes e delegados 
officiaes de 16 governos ;

considerando que a Conferencia affir- 
mou que o Esperanto como lingua inter
nacional satisfaz totalmente ao uso prati
co servindo para todos os fins, oraes e es
ceptos, a que se destina uma lingua ;

considerando que a Conferencia verifi
cou que o Esperanto tem considerável 
valorlcomo auxilio para o emprego exacto 
da lingua materna ;

considerando que a Conferencia foi de 
parecer que o Esperanto facilita a acqui
sição das linguas modernas e classicas ;

considerando que a Conferencia mos
trou que o conhecimento do Esperanto 
desperta nos alumnos conhecimento mais 
real e verdadeiro gosto pela geographia, 
pela historiae até pela educacão mòral, 
maior e mais sympathico interesse pelos 
povos estrangeiros, seus costumes, sua 
literatura e sua arte ;

considerando que a Conferencia con
cluiu que com duas lições semanaes de 
uma hora os alumnos adquirem em um 
anno conhecimento pratico do Esperanto 
que é absolutamente impossível quanto a 
qualquer outra lingua alcançar em tres 
annos ;

faz votos para que o culto professorado 
brasileiro acompanhe o professorado es
trangeiro nessas experiencias, afim de 
que também no Brasil seja pedagógica
mente demonstrado o valor logico e moral 
do Esperanto e possam os resultados ob
tidos ser communicados ao Instituto Jean 
Jacques Rousseau, em Genebra.

Monkolekto por la Monumento sur la tombo 
deD-ro Zamenhof

dor iw 
datados 
laciotial 
ida pelo 
(r^cole5

Brazila Ligo Esperantista...................
Brazila Klubo «Esperanto»......... 
A. Couto Fernandes..............................
Ismael Gomes Braga.........................
Laborista Esperantista Grupo...........
H. Motta Mendes............. ....................
^dolf Miropolskyj................................
José M. Cunha e Vasconcellos........
Odilio Pinto.............................................
F-ino Esther Bloomfield.....................
F-ino Yrany Baggi de Araujo.............
Sipkom. Pedro Manot Sarrat.............

40$000 
20$000 
20$000 
16S000 
16$000 
10S000 
10$000 
10S000 
10$000 
10$000 
10$000 
10$000

João B. de Mello e Souza ... 
Dr. Venancio da Silva...........
Dr. Everardo Backheuser. . . 
F-ino Maria Luiza Bocayuva 
Ludoviko Fekonja.................
Carlos Domingues...................
Heitor Beltrão.........................
E. Felix Tribouillet...............
Targino Soares.......................
Domingos Perdigão...............

10$000
10S000
1O$OOO
10$000
1OSOOO
1O$OOO
1O$OOO
8$000
4$000
2S000

SAMIDEANOJ, KOLEKTU MONON 
POR LA MONUMENTO KAJ SENDU ĜIN 
AL BRAZILA LIGO ESPERANTISTA.

Zamenhofa strato en Kaunas

La urba administrantaro en sia kunsido 
de 4 de Junio, laŭ propono de p-ro A. Dom- 
brovski, decidis la antaŭan «Paĝian Straton» 

A

nomi Zamenhofa. Guste en unu el domoj de 
tiu strato estis lokintaj la gebopatroj de d ro 
Zamenhof gesinjoroj Silbernik.

(El «Litova Stelo*)

O charco das rãs

II

, A’s vezes, durante o verão, em uma gran
de planície, á sombra dos salgueiros que rece
bem a caricia dos últimos raios do sol poente, 
um pantano espelha as suas aguas immoveis, 
no silencio da tarde, quebrado apenas pelo 
vôo de uma libellula ou pelo éco longínquo do 
Angelus.

Mas se então, perturbando essa serenida
de, um transeunte lança uma pedra no meio 
doscaniços, de subito ha um alarido formidá
vel. Centenas de rãs, habitantes aquaticos do 
brejo, saltam de todos os lados e rompem a 
coaxar desesperadamente. Agitação e alga
zarra !

Que inimigo, que estranho vem perturbar 
o nosso repouso ? Desgraçado delle ! E o 
coaxar redobra, furioso, entrecortado de lon
gos silêncios.

E’ um «charivari» dessa especie o que 
provocou a simples idea de uma lingua inter
nacional.

Uma lingua internacional ! Que loucura ! 
Que chimera ! Comu ! os homens não ficariam 
mais divididos pela differença de linguas ? 
Como ! não teriam mais necessidade de gram- 
maticas, de diccionarios, de interpretes para 
communicação de seus pensamentos ? Como ! 
no Norte e no Sul os mesmos humanos repro
duziríam as mesmas ideas ? Como ! todos os

II

IIII
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*

homens poderiam se comprehender e então, 
talvez, não se guerreassem mais ? Mas isso 
tudo é simplesmente monstruoso !...

— Desde que a torre de Babel foi destru
ida pelo fogo do céo, os homens espalhados 
pela superficie da terra servem-se de línguas 
differentes... Sem nos determos nas linguas 
mortas, ha, hoje, uma centena de linguas vi
vas diversas.

Ora, o estudo dessas linguas é fastidioso 
e insupportavel, e a ,vida do homem é assas 
curta para que se possa considerar como quan
tidade inapreciavel um anno de existência.

Ha então uma dupla alternativa. Ou falar 
sómente a lingua materna (solução muito facil 
adoptada pela immensa maioria dos homens) : 
ou então perder um anno, dois annos, tres 
annos em aprender uma, duas, tres linguas es
trangeiras.

Falar apenas a lingua materna é muito 
bom para o camponez fixado na sua aldeia ; 
para o mineiro soterrado na sua mina; para o 
operario encerrado na sua officina. Mas os 
commerciantes, os industriaes, os navegantes, 
os sabios, os artistas, os letrados, devem re- 
signar-se a ficar sempre sem relações verbaes 
com os homens dos outros paizes...

Tudo seria facil se pudéssemos á nossa 
lingua materna (que seria um crime descuidar) 
juxtapôr uma lingua communi, uma lingua in
ternacional.

Diversas têm sido propostas. Ha uma que 
é excellente. O Esperanto, lingua derivada do 
latim, criada pelo genio de Zamenhof, tem uma 
grammatica de tal modo simples que se póde 
saber em uma hora. Quanto ao vocabulario, é 
tão pouco complicado que em um mez se póde 
estar senhor delle.

Que importa aos homens ! Sua quietação 
foi perturbada e elles inventaram immediata- 
mente sem reflectir múltiplas e fracas objec- 
ções:

1 — Uma lingua internacional não póde 
ser perfeita.

Certamente, mas precisa ella de perfeição? 
As nossas linguas vivas são, pois, irreprehen- 
siveis ?

Grandes Deuses ! Elias são repletas
talvez, o seu encanto, mas. é também a sua 
difficuldade — de irregularidades, de excep
ções, de incoherencias.
-mfi 2 
o Esperanto.
! on Mas si 
tudo para comprehendel-o e trez mezes de uso 
para falar correntemente. Mas para qualquer

e,

E’ preciso tempo para conhecer bem

, seria necessario um mez de es-M

outra lingua não se chegaria ao mesmo resul- 
tado senão em tres annos.

. 3

Impedir-se-á, assim, o progresso de

II

Ella estará em pouco tempo alterada, 
corrompida e será pronunciada com accentos 
diversos.

A experiencia provou que, por indivíduos 
de nacionalidades differentes, o Esperanto era 
falado eorrectamente com o accento conveni
ente.

4
nossas linguas nacionaes.

Oh ! chimerico temor !
Apezar de nossas tolas vaidades nacionaes, 

as linguas nacionaes maternas não fazem ne
nhum progresso serio no estrangeiro... Ide ver 
si em Edimburgo, em Madrid, em Moscou, em 
Tokio, em Lisboa, em Roma, em Berlim e em 
Chicago, a lingua franceza é falada pelo po
vo! Ide ver,ide, quando nada, para vos conven
cerdes de vossa rematada ignorância. E verifi
careis: Io, que em materia de linguagem só o 
povo deve ser levado em conta: 2o, que cada 
povo fala sua lingua nacional,

De resto, para que insistir ? E’ preciso ser 
muito ingenuo para querer responder a essas 
objecções ! pois que lhes faltam sinceridade. 
Todas ellas pódem resumir se em 
lavra que, como um dobre funebre, 
cada progresso: isso não tem interesse !

Charles RICHET
(Do livro «T/homme stupido, transcripto no 

« F ra nce-Esperan to>.

uma só pa-
resôa a

Brazila Klubo «1Esperanto»

La sepan de Julio lasta, en la sidejo de 
Brazila Klubo «Esperanto», ĉe la Geografia 
Societo de Rio de Janeiro, okazis la ekposedo 
de ĝia nova estraro, kiu estas la jena : prezi
danto, d-ro Carlos Domingues; vicprezidanto, 
veselkapitano Manot Sarrat; unua sekretario, 
f-ino Esther Bloomfield; dua sekretario, f-ino 
Maria Luiza Bocayuva; unua kasisto, f-ino 
Yrany Baggi de Araujo; dua kasisto, s-ro 
Ernesto Famiiiar.

Konsilantaro : subkolonelo Silveira So
brinho, d-ro Venancio da Silva, d-ro Antonio 
Carlos de Arruda Beltrão, d-ro Hernani da 
Motta Mendes, d-ro J. B. Mello e Souza, s-roj 
Odilio Pinto, Ismael Braga, Arminio de Mo
raes, Braulio de Moraes kaj Felix Tribouillet.

B. K. E. efektivigas ĉiusemajne siajn 
estrarajn ordinarajn kunsidojn sub la prezido 
de d-ro Carlos Domingues.

La nova estraro tuj post sia enoficigo 
vizitis la tombon de la neforgesebla prezidan* 
to de B. K. E. d-ro Nuno Baena.
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Estas akceptitaj anoj de B. K. E.: mi
nistro Vicente Neiva, d-roj Domingos Servulo, 
Pereira Dias, Theobaldo Recife, Heitor da 
Nobrega Beltrão, Fausto de Albuquerque 
Mello, Theophilo de Almeida, Genesco de 
Castro, Eugenio Mergulhão, João Pinto Pes
soa, Amaro de Albuquerque, Optato Carajurú, 
Adhemar Preludiano da Rocha, profesoro 
Victor Carlos da Silva, s-roj Raul de Vascon- 
cellos, Arnaldo Pinto, João Victor Ribeiro, 
Eugenio Augusto Ribeiro, Lndoviko Fekonja, 
Abilio Cordeiro, Levino Fanzeres, Vicente 
Malangunzo Ferreira, Manoel Carvalheira, 
João Gonçalves da Rocha Castro, José Maria 
Reis Perdigão, David Bloomfield, Américo 
Polii, Floriano Fonseca, Waldemar Thaddeu 
Navarro, Celso Coelho de Souza, A. Caetano 
Coutinho, Francisco Fajardo Rodrigues, An
tonio Pacheco Filho, Abel Gomes, Manfredo 
Liberal, Edmundo Mello, Jorge Machado, Te- 
lemaco Gaspar da Silva, Antonio Toledo Pires, 
José Rodrigues Gonçalves, Renato Teixeira; 
instruistinoj Odette Marie Boisson, Maria da 
Gloria Oliveira, Violeta Azevedo Paim, Hay- 
déa Ferreira ; fraulinoj Elizabeth Bloomfield, 
Aracy Baggi de Araujo, Ernanda Nunes, Ro- 
mancina Calmon, Maria Cesar, Edila Evange
lista de Miranda, Yvonne Manot Sarrat kaj 
Eulina Soares.

La Prezidanto de B. K. E. sendis al la 
urbkonsilantoj s roj Felisdoro Gaia kaj Edgard 
Teixeira oficialan leteron de gratulesprimo pri 
la projekto ĉe Urba Konsilantaro konsideranta, 
kiel meritkondiĉo por gradaltigo de 1’ urbaj 
publikaj instruistoj la instruado de la lingvo 
Esperanto.

Estas malfermita ĉe «Academia do Com
mercio» alia kurso de Esperanto direktata de 
d-ro Carlos Domingues, kaj ĉe «Associação 
Christa de Moços» kurso direktata de s-ro 
Ismael Gomes Braga.

B. K. E. aliĝis al la festoj honore de la 
mortinta glora poeto Gonçalves Dias, okazintaj 
ia pasintan monaton de Aŭgusto.

Ĝia estraro ankaŭ decidis intensigi la pro
pagandon de Esperanto per la ĉiutagaj ĵurnaloj 
kaj revuoj.

Li loĝis en Porto Alegre, kie li estis multe 
konata kiel publika tradukisto kaj klera ĵur
nalisto. De 1896 li interesiĝis pri Esperanto, 
sed nur en 1906 li povis ekfari viglan propa
gandon per la kolonoj de la ĵurnaloj «Correio 
da Manhã», «Deutsche Zeitung» kaj «Riogran- 
dense Vaterland». La 2an de Septembro de 
tiu ĉi jaro, sub lia direkto, fondiĝis tie Societo 
Sud-Rio- Granda, kiu dum kelkaj jaroj faris 
bonegan propagandon, malaperinte poste.

Dum la monato Junio lasta, post la paro
lado tie farita de d-ro E. Backheuser, fondiĝis 
Gremio Esperantista «Everardo Backheuser», 
kies vicprezidanto estis s-ro C. Kraemer. Tiel 
li ne volis morti ne lasinte esperantan societon 
por daŭrigi la propagandon, kiun li antaŭ 
nelonge komencis.

Ni honoru lian memoron !

II

NEKROLOGO
Christiano Kraemer

BRAZILA LIGO ESPERANTISTA

(De la Ia de Januaro 1922 ĝis la 31a de Marto 1923)

Bilanco prezentita de 1’ kasisto de Brazila Ligo 
Esperantista al la Sepa Brazila 

Kongreso de Esperanto

Enspeze) Elspizej

Saldo 31a Decembro 1921 ... 7645590
Kotiz; ĵ >j kaj donacoj.................. 2:2885000
Vendo de libroj, pcŝkartoj, k.t.p. 
Anoncoj, knrso per korespon-

1425100 s r • * 1 t F IZ w

dado kaj atestoj.....................
Subvencio ricevita de la Minis-

775300

terijo de 1* Enlandaj Aferoj 
Pruntdono farita de d-ro Motta

Mendes al la Kaso de Bra-

1:5005000

zila Ligo Esperantista.........
Presado de «.Brazila Esperantis-

2865000

to» kaj aliaj presaj »j........... 2:1245500
PcŜcelspezoj k*i telegramoj.... 
Libroj kaj p<ŝ.kartoj por dis

vendado kaj propagandaj

2185820

anoncoj ’• .er. •
AVĝ >j al Kongresoj kaj Inter

naciaj Asocioj kaj diversaj

6195100

elspezoj.................................
Aĉetado de meblo, materialo kaj

3055100

malgrandaj elspezoj...... 4 6685700
Konservado de la sidejo............. 1755000
Saldo je 31a Marto 1923......... 9465770

5:0575990 5:0575990

Rio de Janeiro, 21 Aprilo 1923noficigo 
rezidan*

La Brazila Esperantistaro ĵus suferis gra
van perdon. Mortis s-ro Christiano Kraemer, 
nnu el la pioniroj de Esperanto en Brazilio. E.\Felix Tribouillet
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KRONIKO

II

AMAZONAS. — Manaos. La «Geogra
fia kaj Historia Instituto» okazigis la 2an de 
Julio solenan kunsidon por memorigi la cent
jaran datrevenon de la Sendependeco de Ŝtato 
Bahia. Paroladis pri Esperanto s-ino Euthalia 
Barros Ramos. Por montri ĝian facilecon kaj 
belsonecon ŝi legis en la portugala kaj espe
ranta lingvoj'pecetojn de parolado antaŭ kelkaj 

•tagoj farita de la Prezidanto de P Ŝtato, d-ro 
Rego Monteiro, ĉe la Universitato, kaj de laA 
fama romano «O Guarany». Si finis sian paro- 
ladon deklamante la poezion «La Espero».

Post la parolado de la oficiala oratoro 
parolis d-ro Alcides Bahia, reprezentanto de 

A

la Statestro, kiu dankis s-inon Euthalia Ramos 
pro ŝia ĝentileco kaj salutis’Ŝtaton Bahia kaj 
ĝian prezidanton.

La ĵurnalo «A Imprensa» publikigis la 
tutan (paroladon de s-ino Ramos.

MARANHÃO <£. Cuiz. Je la -’8a de 
Aŭgusto, laŭ ordono de d-ro Godofredo Vian- 

A
na, prezidanto de la Stato, estas inaŭgurita ĉe 
la Publika Biblioteko la portreto de inĝeniero 
A. Couto Fernandes, subdirektoro de la Nacia 
Telegrafo kaj prezidanto de Brazila Ligo Es
perantista. La portreto estas donacita de liaj 
samŝtatanoj loĝantaj en Rio de Janeiro, kiuj 
tiel volis premii la servojn faritajn de s-ro 

A

Couto Fernandes al la Stato kaj al Esperanto, 
por kies venko li senlace laboradas de 1906. 
Antaŭ la malkrovo de 1’ portreto parolis s-ro 
Domingos Perdigão, direktoro de la Biblioteko 
kaj prezidanto de Grupo Esperantista «Couto 
Fernandes». Lia parolado aperis sur la unuaj 
paĝoj de «Diario Official», oficiala organo de 
la registaro. Ĉestis la ceremonion la prezidan, 
to de 1’ Ŝtato, la urbestro, la federala juĝisto, 
la telegrafa ĉĵfinĝeniero kaj aliaj gravaj per
sonoj kun siaj tamilioj. Antaŭ kaj post la 
ceremonio ludis la polica muzikistaro.

CEARA’
II

Fortaleza. La ĵurnalo «Cor
reio do Ceará» publikigis bonegan artikolon 
titolitan «Malnova Utopio» varkitan de s-ro 
Francisco Falcão responde al alia de s-ro J. 
Ibiapina aperinta en jurnalo de Rio de Janeiro.

— La gazeto «A Ideia» (la Ideo), oficiala A
organo|!de la^ liceanoj^de la Stato, malfermis 
enketon lpri Esperanto ĉe la profesoraro de la 
liceo. Jen estasla demandoj fari aj: «Kion vi 
pensas pri la kreado de katedro de Esperanto 
en la brazilaj gimnazioj ? Ĉu vi opinias ke tiu 
lingvo universaligos kaj fariĝos internacia 

komunikilo de 1’ penso ?» Jam respondis tre 
favore la profesoroj d roj José Sombra, Luiz 
Costa kaj pastro Rodolpho F. da Cunha. Belan 
ideon kavis «La Ideo» !

«Nova Samideanaro» intencas fari samajn 
demandojn al la ceteraj profesoroj en Ceará.

— La 7an de Septembro, en la popola te
atro de «Circulo Catholico de S. José», estas 
kantita la Internacia Marŝo de s-ro E. Wan- 
derley. La multnombra aŭdantaro entuziasme 
aplaŭdis la fraŭlinon kiu ludis la rolon de Es
peranto.

— En la lasta kunveno de «Nova Samide
anaro» oni decidis inaŭguri en ĝia sidejo 
grandan portreton de d-ro Zamenhof.

— Sub la titolo «Nova Mondo» aperis 
nova esperanta gazeto destinita por la studo 
pri la socia vivo de Ameriko kaj ĝia diskonigo 
en eksterlandon.

A

Ĝiaj redaktoroj estas s-roj Moacyr Cami
nha, Eurico Pinto, Joel Linhares, Democrito 
Rocha kaj Antonio Jucá.

Redakcio: General Sampaio, 330. Fortale
za. Ceará.

RIO GRANDE DO NORTE. Estas 
elektita prezidanto de 1’ Ŝtato deputito José 
Augusto, aŭtoro de 1’ projekto pri oficiala ek
zameno de Esperanto jam aprobita de la De- 

A 

putitara Cambro.
Niajn sincerajn gratulojn !
ALAGOAS.

II

Maceió- La akademio 
por Komercaj Sciencoj malfermis kurson de 
Esperanto, kies gvidanto estas nia malnova 
samideano s-ro Paulino Santiago.

Laŭ invito de «Sociedade Perseverança e 
Auxilio dos Empregados no Commercio» li 
faris paroladon pri «Zamenhof kaj Esperanto».
A

Ĝin ĉeestis ĉirkaŭ ducent personoj, kaj la pre-
• A . • zidanto de la Stato sendis reprezentanton.

BAHIA. — <£. Salvador. Je la 2a de 
Julio, centjara datreveno de la Sendependeco 

A

de la Stato, la «Liga Fraternista Universal» 
okazigis belegan feston, dum kiu oni disdonis 
la premiojn al la gajnintoj de 1’ konkurso 
farita inter la lernantoj de s-ro Arsenio Morei
ra da Silva. Ricevis oran medalon s-ro Luiz 
Rogério de Souza, arĝentan s-ro Francisco 
Borja Portela kaj kupran s-ro Manoel de Oli* 
veira Guimarães. La lernanto Luiz da França 
Soares Rosado ricevis premion donacitan de 
la klera samideano p-ro Carlos Cunha.

La (samaj, f-ino Ernestina Dias da Silva 
kaj Jorge de Paiva ricevis ankaŭ librojn 
donacitajn de Brazila Ligo Esperantista.

Parolis pri Zamenhof s-ro Arsenio Morei
ra da Silva, ludis la himnon «La Espero» s-ro

19
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Francisco Gondim kaj deklamis poeziojn, s-ro 
Luiz Rogério de Souza kaj f-ino Mathurina 
Cunha.

La speciala eldono de «Diario Official» 
publikigis interesan noton pri la festo, kaj la 
ĵurnaloj «O Imparcial» kaj «Diario da Bahia» 
detale parolis pri ĝi.

ESPIRITO SANTO.
rio da Manhã», oficiala organo de la registaro 
de 1’ Ŝtato,faris specialan mencion pri la Sepa 
Brazila Kongreso de Esperanto kaj finis sian 

A

artikolon per la jenaj vortoj: «Ĉiutage kreskas 
la falango de tiuj kiuj aliĝas al la malnovaj 
batalantoj, kaj ŝajnas ke post nelonge estos 
pozitiva la venko de la propagandistoj de la 
internacia lingvo».

ŜTATO RIO DE JANEIRO .-
La gazeto «O Commercio» publikigis artikolon 
pri la XV.Universala Kongreso de Esperanto.

^iracema. La propagando de Esperanto 
vigliĝas en tiu urbo dank’ al klopodoj de nia 
samideano s-ro Alcindo Brito,kiu estis en 1915 
sekretario de «Esperantista Klubo Junularo», 
tiam fondita en Teixeiras. Li malfermis kurson 
en kiu enskribiĝis kelkaj instruistinoj kaj 
profesoro José Paulino Alves Junior, krom 
inuitaj geknaboj. S-ro José Paulino estas 
direktoro de Instituto Afranio Peixoto, kien li 
enkondukis la devigan instruadon de Espe
ranto por la lernantoj de 1’ kvina kursjaro.

S. PAULO. — ĵ. Paulo. La ĵurnalo 
«Deutsche Zeitung» publikigis sciigojn pri la 
Nurenberga Kongreso kaj longan german
lingvan artikolon de s-ro Ismael Gomes Braga.

— La literatura revuo, «A Renascença», 
direktata de s-ino Maria Lacerda de Moura, 
komencis kurson de Esperanto.

RIO GRANDE DO SUL. Porto Alegre. 
Fondigis esperanta societo «Gremio Esperan
tista Everardo Backheuser», tiel nomita je ho
noro de tiu ĉi valora pioniro de Esperanto en 
Brazilio, kiu antaŭ nelonge vizitis tiun pro
greseman urbon, kie li faris paroladon pri 
Esperanto.

Jen estas ĝia estraro: Prez. Marŝalo 
José Rafael Alves de Azambuja, vicprez. — 
s-ro Christiano Kraemer, sekretarioj — s-roj 
Mario Jennehomme kaj Thomaz Valka, kas. 
— s-ro Leonel Oliveira, bibi. 
muth Pohlmann kaj helpantoj

d-ro Hel- 
s-ro Pio 

Oliveira kaj Tercio Perrone. Estas aklamita 
honora prezidanto d-ro Everardo Bakheuser. 
Ĝia biblioteko jam posedas multajn librojn 
donacitajn de s-roj Kristiano Kraemer, Tho- 
m*z Valka kai de la firmo Cunha, Rentszeh 
& Cia.

S-roj Christiano Kraemer, Marŝalo Azam
buja kaj H. Pohlmann estas tre malnovaj 
esperantistoj kaj fondintoj de «Esperanta 
Societo Sud. Rio Granda» starigita en la jaro 
1906.

Bedaurinde la jusfondita klubo kavis la 
doloron perdi unu el ĝiaj plej firmaj kolonoj, 
nia klera kaj senlaca samideano s-ro Christiano 
Kraemer. Al liaj kunklubanoj niajn sincerajn 
kondolencojn.

Pelotas. Restinte kelkajn
kamparo post la morto de du karaj familiani
noj, jam revenis nia klera samideano d-ro José 
Pedro Franz. La tiea movado daŭrigas kon
tentige kaj bone vizitata kurso funkcias.

— La duonmonata revuo «Illustraçâo 
Pelotense» publikigis interesan rakonton de 
Esperantano titolitan «Amo per korespondado.

— «Jornal da Manhã» publikigis artiko
lon pri Esperanto.

MINAS GERAES. — Pará. La gazeto 
«Pará de Minas» publikigis bonan artikolon 
por Esperanto.

RIO DE JANEIRO

girlandon el naturaj

«(Komerca Akademio 
kursoj de Esperanto

II

La 7an de Julio 
okazis ĝenerala kunsido de Brazila Klubo 
«Esperanto»por ekposedo de ĝia nova estraro, 
pri kiu ni detale parolas aliloke.

La sekvantan tagon tiu estraro iris al la 
tombejo «Cajú» kaj demetis sur la tombon de 
d-ro Nuno Baena belan 
floroj.

— Funkcias en la 
de Rio de Janeiro» du
sub la direktado de d-ro Carlos Domingues 
prezidanto de Brazila Klubo «Esperanto». 
Ambaŭ estas bone vizitataj.

— La duan de Aŭgusto, en la sidejo de 
Brazila Klubo «Esperanto», okazis ĝenerala 
kuuveno de «Virina Klubo» por balotado kaj 
ekposedo de ĝia nova estraro. Oni leelektis la 
saman. Tiu klubo donacis monsumon al Brazi
la Ligo Esperantista kaj al «Rifuĝejo N.S. de 
Pompeia».

— Por memorigi la unuan centjaran da
trevenon de la naskiĝo de la glora poeto 
Gonçalves Dias, la plej granda en Brazilio, 
oni starigis festan semajnon en Rio de Janei- A #
ro kaj en Stato Maranhão, kie li naskiĝis. 
Krom oficialaj kaj popularaj festoj, gravaj 
asocioj elektis tagon por lin dediĉi specialan A
kunvenon. Ankaŭ en la aliaj Statoj oni glor- 
festis lin.

Je lia honoro Brazila Klubo «Esperanto» 
okazigis, ĉe la luksa salono de la Geografia 
Societo, je la 6a de Aŭgusto, solenan kunsi
don. Je la 4a, d-ro Carlos Domingues, ekoku- 
pinte la prezidan seĝon, ĝin transdonis al d-ro

II
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E. Backheuser, honora prezidanto, kiu donis 
la parolon al la oficiala oratoro, d-ro J. B. de 
Mello e Souza. Tiu ĉi faris belegan paroladon 
pri la vivo de Gonçalves Dias kaj deklamis 
kelkajn liajn poeziojn, kiujn li tradukis espe- 
ranten.

Poste parolis, en la nomo de la Organiza 
Komitato de 1’ Festoj,s-ro João Victor Ribeiro.

Laŭ peto de la prezidanto, f-ino Maria 
Luiza Bocayuva, kies ĉarma elparolado estas 
bonega propagandilo de Esperanto, deklamis 
la poezion «La Vojo».

A

Ciuj estas varme aplaŭditaj de la multe
nombra ĉeestantaro.

Poste d-ro Backheuser diris kelkajn vor
tojn pri la solenaĵo kaj dankis la ĉeestantojn. A
Ce la prezida tablo sidis ankaŭ d ro Domin
gos Barbosa, federala deputito,kaj s-ro Hilton 
Fortuna, prezidanto de la Organiza Komitato.

Ni profitas tiun okazon por memorigi al 
niaj legantoj ke la fama poezio de Gonçalves 
Dias, « Kanto de 1’ Ekzilo» esperanten tra
dukita de s-roFrancisco Lorenz, estas kantita, 
laŭ muziko de Quirino de Oliveira, dum bra
zilaj kongresoj de Esperanto kaj dum la VI. 
Universala Kongreso.

— S ro José Oiticica, tre konata profesoro 
de portugala lingvo kaj ĵurnalisto, skribis en 
«Correio da Manhã», unu el la plej legataj 
ĵurnaloj en Rio de Janeiro, ĉefartikolon por 
Esperanto responde al tiu skribita de s-ro J. 
Ibiapina.

Plene detruinte liajn kontraŭaĵojn li finis 
sian artikolon per la jenaj vortoj: «Tiel, do, 
nek la filologia teorio, nek la sperto kontraŭas 
al la elpreno de internacia lingvo. Malgraŭ la 
opinio de s-ro Ibiapina, la superbonegeco de 
Esperanto super la ceteraj proponitaj lingvoj 
estas troe pruvita»

— «O Paiz» aperigis artikolon kontraŭ 
Esperanto de s-ro Alexandre de Albuquerque. 
Per la sama ĵurnalo aperis responda artikolo 
de s-ro Antonio Silva.

— S-ro Georgo^ Bodin, direktoro de la 
«Nacia Kompanio de Eksplodaĵo je Sendan
ĝereco», en Rio de Janeiro, komunikis al 
Brazila Klubo «Esperanto», ke ĝi decidis uzi 
ankaŭ Esperanton en sia komerca koresponda
do eksterlandon.

— S-ro José Moraes da Cunha Vasconcel- 
los starigis segejon nomatan «Domo Esperan
to» por la konstruado de abelujoj kaj iliaj 
instaloj (Estrada de Santa Cruz, 115—Rio de 
Janeiro). Ĝi havas privilegion por la konstru
ado de speciala ujo^por la fabrikado de mielo 
nomata «Esperanto».'

— La 8an de Septembro, ĉe la Kristana 
Asocio de Junuloj, s-ro Carlos Domingues 
faris paroladon pri «La plej bona rimedo por 
internacia alproksimiĝo» kaj inaŭguris kurson 
de Esperanto, kiun direktas s-ro Ismael Gomes 
Braga. La oficiala organo de tiu asocio «O 
Triangulo Vermelho» (La ruĝa trianguloj in
vitis ĉiujn ĝiajn anojn enskribiĝi en tiu kurso.

— Je la 9a de Septembro, ĉe la sidejo de 
«União dos Operários em Fabricas de Tecidos» 
okazis festo organizita de Laborista Esperan
tista Grupoj kiu konsistis el koncerto kaj 
tombolo por Esperanta Socia Biblioteko. Pa
roladis en Esperanto kaj en portugala lingvo 
s-ro Antonio Vaz, fondinto de 1’ grupo. An
kaŭ en Esperanto kantis f-ino Carolina Eoni 
kaj deklamis s-roj Jair Jorge kaj João Jorge.

S-ro Almicar Boni deklamis spritan poe
zion kun aludo pri Esperanto. D-ro Raul 
Pederneiras, fama ĵurnalisto kaj profesoro, 
faris per rapidaj krajonstrekoj tre interesajn 
karikaturojn kaj la portreton de Zamenhof. 
Ludis la himnon «Ea Espero» la muzikistaro 
de «Grupo Renovação».

f — «Jornal do Brasil» publikigis bonegan 
leteron de f-ino Esther Bloomfield, unua 
sekretario de Brazila Klubo «Esperanto» res
ponde al kontraŭesperanta artikolo aperinta 
en «Gazeta de Noticias».

— La estraroj de Brazila Ligo Esperan
tista kaj Brazila Klubo «Esperanto» sendis 
pere de la ĉefurba konsilanto s-ro Edgard Tei-

A __

xeira salutan leteron al la Cilia Junularo Es
perantista.

— La revuo «Vida Carioca», kies ĉefre
daktoro estas s-ro Xavier da Silveira, recenzis 
pri la eldonaĵoj de B. L. E. rilataj al la Sepa 
Kongreso kaj diris ke «Esperanto marŝas kaj 
venkos kaj la 7® Kongreso esris belega pruvo».

— La literatura societo «Tertulia Aca
demica», konsistanta el studentoj de la Brazila 
Universitato, kunvenis la 29an de Septembro, 
ĉe la sidejo de «Centro Pernambucano», por 
aŭdi paroladon de d-ro Theophilo de Almeida, 
konata esperantisto, pri «La neceso de interna
cia lingvo por la medicino», kiu estas varme 
aplaŭdita.

S-ro Natalicio de Faria, prezidanto de tiu 
societo, diris kelkajn vortojn pri la okazintaĵo 
kaj dankis la oratoron, la kuracistojn d-roj 
Nascimento Gurgel kaj Leonel Gonzaga kaj la 
prezidantojn de B. L. E. kaj B. K. E. pro 
iliaj ĉeestoj.

Baldaŭ malfermiĝos kurso por la anoj 
de tiu societo.

— Laŭ invito de la Centra Komitato pri 
Skoltismo, kies prezidanto estas s-ro Guilher-
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me Azambuja Neves, s-ro A. Couto Fernan
des, faris ĉe la belega sidejo de «Fluminense 
Football Club», paroladeton pri Esperanto 
destinita por la skoltoj.

Montrinte ĝian utilecon por la skolta 
movado, li faris resumon de ĝia gramatiko kaj 
vortfarado, uzante frazojn kun aludoj pri 
skoltismo. La ĉambro, kie okazis la parolade
to, estas ornamita per naciaj, klubaj kaj 
esperantaj flagoj.

S-ro Couto Fernandes malfermis per la 
kolonoj de lagazeto «Sempre Alerta», oficiala 
organo de tiu Komitato, kurson de Esperanto 
por skoltoj. Gi publikigis sciigojn pri la mo
vado de Skolta Esperantista Ligo kaj ĝian 
regularon.

— «O Tico-Tico», porinfana revuo, pu
blikigis tre interesan komedion de propagan
do de Esperanto verkitan de nia malnova 
samideano s-ro Eustorgio Wanderley. Liaj 
literaturaj kaj muzikaj verkoj estas ĉiam 
bonegaj propagandiloj.

—Preskaŭ ĉiuj ĵurnaloj en Rio de Janeiro 
publikigas artikolojn, tradukojn kaj sciigojn 
pri la esperanta movado. El ili ni citas la 
jenajn: «Jornal do Commercio», «O Jornal», 
«Jornal do Brasil», «A Noite», «O Imparcial», 
«A Patria», «O Paiz» kaj «Correio da Manhã».

— La revuo «Fon-fon» aperigas rakontojn 
tradukitajn el Esperanto, «O Malho» fotogra
faĵojn pri la esperanta movado kaj «Careta» 
sciigojn pri ĝenerala intereso.

— La socialista gazeto «Resurgir» pu
blikigis artikolon de s-ro Sebastião Augusto 
titolitan «Nekonfuzebla astro».

A. C. F.
« <

Pelo Estrangeiro
radiotelephonia

Um pequeno ensaio de propaganda do Esperanto 
Por meio do radio foi realisado em 31 de Julho p.p< 
na Estação Brodkasta em Birmingham (Inglaterra). 
O Snr. Taylor expediu um radiogramma em espe
ranto, que constituía o proprio thema e com irradia- 
aÇ5o de 425 metros.

A Londcna Brodkasta Stacio marcoujo dia 20 de 
Outubro corrente para uma conferencia sobre o Zfs- 
Peranto, unica laço bqguistico mundial. Será orador o 
Sur. J, Merchant, q ie virá de Sheffield a Londres, 
especialmente para tal fim.

STENOGRAPHIA
Um grupo de Esperantistas cogita da organisa- 

Ção de uma Sociedade Stenographica para o povo 
samideano: será publicada uma gazeta internacional 
technic . Os esperantistas que quizerein auxiliar a 
realis.<ç,T > da idéa, podem dirigir-se ao secretario in
-fino, .Mir. Fhageul — Boulevard Voltaire em Issy 
(Seine) França.

ASSOCIAÇÃO OPERARIA

A União Operaria da Noruega, em seu ultimo 
congresso, resolveu aconselhar com estimulo o estudo 
e o emprego do Esperanto, como instrumento inter
nacional de commuuicação, para cimentar o sentimen
to de confraternidade e firmar solidariedade entre o 
operariado.

- * /

O ESPERANTO E OS CEGOS

Durante o Congresso de Nuremberg, 92 Espe
rantistas cégos de 13 nacionalidades, acompanhados 
de 28 antigos e guias reuniram-se no Instituto dos 
Cégos, para tomarem conhecimento do progresso da 
educação dos mesmos em varios paizes e discutirem 
os meios de fornecer auxilio internacional e incentivo 
aos encarregados da sua instrucção.

E-.itre as deliberações tomadas figura a fundação 
de unia Sociedade Esperantista Universal para os 
cégos; e outra internacional para os músicos cégos, 
das quaes será o Esperanto a lingua universal.

LIGA DAS NAÇÕES

A Uuião da Liga das Nações, a 21 de Julho p.p. 
realisou bellissima festa nos Jardins do «Regent’a 
Park St. Duustau’s»; foram feitas diversas e interes
santes exkibiçÕes e realisados concertos por cidadãos 
de varias nacionalidades. O Prof. Gilbert Murray, 
presidente da Commissão executiva da União, dirigiu 
o concerto e exprimiu conceitos persuasivos sobre a 
utilidade do Esperanto para a Liga das Nações.

O ESPERANTO E A POLICIA

A ordem do Snr. Director Geral do Corpo de Po
licia da Hespanha, mandando ensinar o Esperanto a 
Policiaes de diversas cathegorias, e creando uma 
secção esperantista na séde Gentral da Policia, foi 
uma medida de tanta importancia, que arrancou do 
povo esperantista hespanhol vivos agradecimentos a 
S. Exa. . - •

FEIRAS E EXPOSIÇÕES

Foi fundado em Paris, a Rua St. Lazaire 67, pelo 
Snr. Leon Meras, o Ceqtro Corqmercial de feiras e 
Exposições. Na conhecida revista «fraqça-Europa- 
Oriente* serão publicadas informações sobre Commer
cio, industria e agricultura nas duas linguas — Fran
cez e Esperanto.

CORREIO E TELEGRAPHOS

A «Liga Internacional Esperantista de Funccio- 
nítrios dos Correios e Telegraphos», com séde em Bam- 
berg, Paris e Bem, enviou uma petição aos Centros 
Internacionaes do Correio e Telegraphos (séde em 
Bero) solicitando a adopção do Esperanto para as 
suas relações e communicações com as gerencias 
administraci vas estrangeiras e com os viajantes: tal 
medida é de inteira actualidade e sobretudo economica.

A Sociedade dos Funcionários Postaes, Telepho- 
nistas e Telegraphistas Polacos, contendo cerca de 
35,000 socios, no seu uitimo congresso assistido por 
dois delegados officiaes do ministerio dos correios, 
considerando a internacionalidade das relações pos
taes, opinou que todo funccionario deve conhecer 
o Esperanto e propagal-o; e votou um agradecimento 
ao Ministerio dos Correios, pela inserção de artigos 
sobre essa lingua no orgão postal «Poczta»,
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PACIFISMO

Na Sociedade «Verda Stelo» de Praga, foi inau
gurada a secção esperantista dos «Pacifistas Tcheco 
Slovacos» (Chelcicky).

VEGETARIANISMO

O 2* Congresso dos Vegetarianos Búlgaros (eni 
Dresden) recommendou aos samideanos o uso do Es
peranto, como instrumento de inestimável valor, para 
divulgar as suas idéas que teem por objectivo a orga- 
nisação da nova sociedade, baseada no Amor, na Fra
ternidade e na Paz entre os homens.

v. s.

Esperanta Gazetaro

fi

II

ESPERANTIO. Duonmonata organo, kiu 
per vorto kaj bildo sciigas pri la internacia 
stato de socia kaj arta vivo. Adreso: P, Hitrov, 
Berlin- Charlottenburg 2, Fach 18, Germanujo. 
Abonprezo por 10 numeroj: Brazilio-5$000.

POR LA INDIGENOJ. Esperanta bul
teno eldonata de la Internacia Oficejo por 
Protektado de la Indiĝenoj (kolorrasoj). Ape
ras 6 foje jare. Adreso: 50, rue Verdaine, 
Genève.Svisujo. Jarabono: 1 svisa franko.

LA LUMTURO. Poresperanta politika 
gazeto tutmonda por la interesoj de la homoj . 
Eldonanto: Johann Fildstedt — Industrie — 
und Handelsgesellschaft «Continental»

A 

H., Bremen, Langenslr. 60. Germanujo. Ciujare 
aperas 24 numeroj. Jarabono: 1 dolaro.

LA FERVOJISTO. Oficiala organo de 
Internacia Asocio de la Esperantistoj Fervoj
istoj . Dumonata fakrevuo pri fervojo, tram
vojo kaj aeronaŭtiko. Redaktoro: Josef Bla- A A 
zek, Muller ova ulice c. 24. Olomouc. Geko slova- 
kujo. Jara kotizo por la Asocio: 3 dolaroj.

NOVA MONDO. Gazeto por la studo pri 
la socia vivo de Ameriko kaj ĝia diskonigo en 
eksterlandon. Redakcio: Rua General Sampaio, 
330. Fortaleza. Ceará. Brasil. Abonpago por lu 
numeroj: En Brazilio — 5$0u0. En aliaj Ame
rikaj landoj: 1 dolaro. En aliaj landoj: 30 
resp.-kuponoj.

GOLDEN AGE ESPERaNTIST. (Ora 
Epoko Esperantista). Monata gazeto. Eldo
ninto: s-ro James Denson Sayers. Adreso: 
Box 223, City Hall Station. New-York. Usono. 
Jarabono: Eksterlande

BULTENO GERMANLANDA. Informi
lo pri Historio, Politiko kaj Ekonomio. Ĝi 
aperos laŭnecese. Kolekto de 3 kajeroj kostas 
1 fr. sv. Adreso : Deutscher Esperanto-Dienst 
(Germana Esperanto Servo), Berlin S 59. Ger
manujo.

1.25 dolaro.

S.A.L.U.S. Roma Ornamen-R.O.M.A.
tum Mundi Acclamat Societatem Abstinentia 
um Longaevorumque Universalem Sanitarian:. 
Monata organo de S.A.L.U.S., kiu intencas 
praktiki la principojn pri supera edukado 
fizika, morala kaj nutra. Adreso: Via Collina 
24. Roma. Italujo. Jarabono: Eksterlane - L.
7 s ‘ji; s t Q b

NORVEGA ESPERANTISTO. Organo 
por «Norvega Esperantista Ligo». Adreso: 
Sorkedalsvei, 73, Kristiania. Norvelaj0. Jara
bono: 4 kr.

KOMUNIKOJ de la Internacia Katolika 
Unuiĝo Esperantista (IKUE). Ili estas senda
taj al ĉiuj anoj de IKUE kaj al la abonantoj 
de «Espero Katolika» ĝis la reapero de tiu ĉi 
revuo.

Aliaj gazetoj ricevitaj

Meridian Export-Journal. Propagandilo 
A

de la Foiro de Reichenberg. Gi enhavas bonan 
artikolon en angla lingvo titolitan: «Esperan
to. The but language for International Com
merce». Adreso: Reichenberger Messe. Rei- 
chenberger. Tcheco-Slovaquia.

El Hombre (La homoj. Semajna revuo en 
hispana lingvo. La numero de 18 de Februaro 
publikigas artikolon pri: «Esperanto kaj ĝiaj 
progresoj»- Direkcio: Av. Chapultepec, 45€. 
México, D. F.

GRAVA PETO
pri esperanto-literaturo porinfana

Por servo al «Novaj Tempoj» kaj al tut
monda edukistaro, nia kolego R. Lallemand 
entreprenis la kompilon de la plej belaj porin
fanaj literaturajoj el ĉiuj lingvoj kaj jam ko
mencis lertan esperantotradukon de plej taŭ
gaj legaĵoj el franca, germana, angla kaj itala 
lingvoj.

Ni petas la kolegojn el Germanio^ Anglio 
kaj Italio sendi al li plej zorge elektitajn pa
ĝojn el sialingva literaturo legindaj por in
fanoj .

Ni petas la kolegojn el aliaj landoj tra
duki esperanten tiaju rakontojn kaj sendi la 
tradukojn al R. Lallemand. «N. T.» publiki
gos kelkajn en la rubriko : «En Lernejo».

La entrepreno celas eldonon de internacia 
modela legolibro por infanoj. Cion sendu al :

R. LALLEMAND, instruisto, 
Monthermé (Ardennes^ Francio
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BUKEDO. Kolekto de literaturajoj origi, 
«alaj kaj tradukitaj de diversnaciaj aŭtoroj. 
Reviziita de Zanoni. l-a volumo. Eldonita de 
T. & H. Jung. Horrem bei Kolti Germanlando. 
Prezo ne montrita.

SPOKEN ESPERANTO by the Direct 
Method for Beginners. A. Practical manual 

ÍforTeachers, for use with School Classes and 
Groups. Compiled and Published by Norman 
W. Frost, A. B., U.E.A. 12,787 Cambridge 
38, Mass. Rekomendinda por la anglalingva
noj. Prezo: Paperbindita $ 0.50. Tolbindita. 
1.00.

JOHANO LA BRAVA. Popolfabelo en 
l versoj de Aleksandro Petofi. El la hungara 
l originalo tradukis K. de Kalocsay. Eldono de 
«Literatura Mondo» . Budapest, VI, Andrassy- 
ut, 81, Hungar uj0.PRETER LA VIVO. Poemaro de Julio 
Baghy. Eldono de «Literatura Mondo». Buda* 

]/>«/ VI. Andrassy-ut, 81, Hungar ujo.
LA LULILO. Popola teatraĵo en kvar 

aktoj de D-ro Alois Ausserer. Laŭ deziro de 
1’ «utoro esperantigis D-ro Franz Christanell. 
Presita kaj eldonita de Vai. Hofling ,Miinchen. 
Germanujo. Prezo: 1.25 Fr. sv.

LA ESPERANTISTO EN GERMANIO. 
Gvidlibro tra la germana lingvo de Hans Koch, 
ekzamena komisaro de la Esperanto-Instituto 
por la Germana Respubliko. Sudgermana Es
peranto - Eldonejo Oskar Ziegler. Deisenhofen 
b. Munchen. Germanujo.

Tre rekomendinda por la lernado de la 
germana lingvo. Prezo: 3,5 frankoj.

TURO POR FALI. Kun japana traduko. 
Vasili Eroŝenko. Suplemento al «La Verda 
Gmbro». Ricevebla de la redaktoro N. Ren, 
Taihoku, Formoso, Azio.

BUKEDETO. Sep diversnaciaj rakontoj 
tradukitaj de Margarethe I. Krestanoff. Kun 
antaŭparolo de Marie Hankel. Vera belflora 
bukedeto. Eldonita de Sudgermana Esperanto- 
eldonejo Oskar Ziegler. Deisenhofen b. Munchen. 
Germanujo. Prezo: 0.60 sv. frankoj.

UNU PAGETO EN MIA LERNEJA VI- 
V0 de Vasili Eroŝenko. Suplemento al «La 
Verda Ombro». Ĉe la redaktoro : S. Reti, 
Tuhoku, Formoso, Azio. Prezo: 2 resp. kuponoj

LA MALBONA FLANKO DE SPORTO 
kiel anstataŭaĵo de fizika labo
ro RILATE HIGIENON. Kun permeso de la 
autoro, d-ro Julian Vilms, tradukis el la esto
na lingvo J. Vahtkerl. Luise t. g— n. Tallinn 
Estonio.

JARLIBRO DE LA LINGVO KOMITA
TO KAJ DE ĜIA AKADEMIO. Kompilita de 
Th. Cart. Kajero tridek-kvara de la Esperan
tista dokumentaro pri la oficialaj, historiaj, 
bibliografiaj kaj statistikaj aferoj. Eldonita 
de Esperautista Centra Oficejo. 51, rue de 
Clichy. Paris. Prezo: 1 fr.

LA REGO JUDEA. Dramo en kvar aktoj 
kaj kvin bildoj. El rusa lingvo tradukis V. 
Devjatnin. Esperantan tekston trarigadis ma
gistro de teologio kaj akademiano prof. A. 
Dombrovski. Rekomendita de Esperantista Li
teratura Associo. Dua eldono de P. v. Medem. 
Smelio g. 12. Kautias. Litovujo. Prezo:

LITOVA ALMANAKO. El litova litera- 
turo, penso kaj vivo. Rekomendita de «Espe
rantista Literatura Asocio. Eldono de Litova 
Esperanto Asocio. Kanuas, D. Vilniaus g. 34.. 
Litovujo. Prezo: 3,5 sv. frankoj.

UNIVERSALA BIBLIOTEKO. No 3. 
HISTORIO DE ESPERANTO kun la parola- 
doj, leteroj ktp. de D-ro Zamenhof, kreinto de 
la lingvo Esperanto. Prezo:

N. 4. LA ALMOZULINO DE LA «PONT 
DES ARTS». Novelo de Wilhelm Hauff. El la 
germana lingvo trudukis K. Brŭggemann. 
Prezo: 1.10 Fr. svisaj.

N. 5. EL LA MITOLOGIO DE ANTI- 
KVAJ POPOLOJ. K. Brŭggemann. Prezo: 
0.70 Fr, svisaj.

N. 6. AVENTURO EN LA NOVJARA 
NOKTO. Novelo de Henrich Zschokke. Espe
rantigita de K. Brŭggemann. Prezo: 0.60 Fr. 
svisaj.

La jam aperintaj volumoj de la Univer
sala Biblioteko feldonita de Esperanto - Verlag 
Friederich Ader, Dresden A-27. Germanujo^ 
estas aĉeteblaj ĉe «Papelaria Confiança,» rua 
dos Andradàs, 71. Riode Janeiro.

INTERNACIA FOIRO DE PRAHA. 2-9 
Septembro 1923. Multkolora afiŝo en Esperan
to (20 X 30 cm.). Adreso : Prazské Vzorkovi 
Veletrby (Esperanta Fako). Praha. Celi oslova
kujo .

V. INTERNACIA FOIRO EN VIENO. 
2-8 Septembro 1923, Prifoira prospekto duko
lora kaj kolora arta afiŝo en Esperanto. Have
blaj senpage de: Wiener Messe, Aktiengesells- 
chaft, Wien VII., Museumstt. z. Austrujo.

LA FOIRO DE SKANIO, Svedujo. 30 
5 Aŭg. 1923. Adreso: KalendegatanJulio

/, Malmo. Svedujo.
BERNA OBERLAND (Berna Alpfervojo 

Bern-Lotschberg-Siinplon). Multkolora pros
pekto kun elperspektiva landkarto. Senpage 
havebla te'.Berner Alpenbahngessellschafi (Bem- 
Loise liberg- Simplon) Bern. Svisujo.
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FOIRO DE FRAFKFURT. 23-29 Sept. 
1923. Multkolora prospekto senpage havebla 
de: Robert Kreuz. Messamt (Esp.-fako) Frank
furt a M. Germanujo.

LA LEIPZIGA’A FOIRO (Autune). 26a 
de Aŭgusto - la de Septembro 1923.

Korespondado

L l

S-RO MANOEL SANTISO. Apartado, 
n6, Santa Clara, Cuba, deziras interŝanĝi 
poŝtkartojn kun la Sudamerikanoj.

Kdo Ĉ. KERSNAUSKAS, Vilkija. Lito- 
vujo, deziras korespondadi kaj interŝanĝi pm 
kun ĉiuj landoj.

Esperantista Rondeto en Jièin interŝanĝas 
ĉiujn objektojn/G PK Plbfl PM GLM gvidi, 
bild. lernilojn, alfabetumojn k. t. p. / por 
ekspozicio. Rondeto garantias respondon. 
Adreso: A. Siki, J i ĉ i n. Geĥoslovakujo.

Ornamaĵproduktanto serĉas komercan ri
laton kun importistoj kaj vendistoj de Ga- 
blonz’ aj Artikloj el vitro kaj metalo. Mi li
veras ĉiujn artiklojn, prizorgas enaĉeton kaj 
informas senpage pri komerco.

Rudolf Lang II, Angasse 67, Gablonz ain. 
Ceĥo-Slovakia (Centra Eŭropo).

ldoj"de*Orfeo l

La subskribinto, aŭtoro de la ĵus aperinta 
originala romano «Idoj de Orfeo», deklaras, 
ke li cedis la tutan solvendadon de tiu verko 
al la Anonima Societo «CENTRA ESPERAN- 
TO-LIBREJO», Bankastraat 2a, en ’ s-GRA- 
VENHAGE (Nederlandoj, direktoro: S-roF.
C. Koens.

Mendantoj (privatuloj kaj libristoj en 
ĉiuj landoj) sekve direktu sin al la supre 
nomita Esperanto entrepreno kaj ne al la 
aŭtoro.

ESPERANTA RADIKARO
(Oficialaj radikoj)

KUN
PORTUGALA TRADUKO

nie

A. COUTO FERNANDES
Prezo: 2$500 aŭ 1,50 fr. sv.

LITERATURA MONDO
ĉiu numero: l$200

Petu katalogon de libroj en kaj pri 
Esperanto al

PAPELARIA CONFIANÇA

Andradas, 71 - Rio de Janeiro

• e
%

LeiPziG-A ronto
La generala intcrnaciaFoiro 

‘ de* Germanujo
La unua kaj plej granda Toiro dela mondo • 

Same grava por ekspozanta) kaj por aĉetantoj*

■

kaj Konstrufako
Generala Specimenfoiro kun Toiro j 

por Tekniko leaj Konstrufako 
‘“Printempa Foiro 1923 de la 4a ĝis 10 a de marto 

Aŭtuna Foiro 1923 de la 26 a de aŭgusto 
ĝis 1 a de septembro

t■

Bonvolu aboni al Esperanto Tri
umfonta, semajna ĵurnalo iute redaktila 
en Esperanto. <

Ĉiu numero — 400 rs.

Sendu iun sumon al B. L. E., kiu 
ĝin liveros ĝis elĉerpiĝo de la mono.

Informojn donaj kaj aliĝojn akceptas la Foirojuijo 
porla Specimenfoiroj en Leipzig:

MESSAMT FÜR Die MUSTERMESSEH
IH LEIPZIG
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